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Şark cephesi harbinin cereyan ettiği •ahalardan bir kıs nıını gösteren tal.ilatlı harita 

l\e y b .. t .. 1 k tt bit tlfn, %~ (A.A.U, -Yan resmi arın u un mem e e e lt ltaYnaktar: blldlrillyor: 
~ uı.,.eıttn Plnkııtar Ccı.ret gemisi 
~!unda yapmış olduet; beyanatta 

~ntn toplarla :mUci!l'bez butundu • D ·ı b 
~ ~:a~:~:lı~;~ ~e;!l:r~le~era:: 1 l a vra ITl l 
ııtıı ılutunu ve bu:ıdllJl htııoka da gemi. 1 

~Panama ban dıraıımı taşımak ta ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
>~ tlınu söyle~ ola:nm Alman si 
ttıa llla1ıtı1ıerınde blc itiraf olarak 
~:~ edilmekte ve şöyle denilmek. 

--o-

~ >t u !lart1a .. içinde teh!:.kell mmtaka. 
t~lrt.n gemilerin to.ıı:ip edilmeleri 
~Uh l.lrnaıan gayet tnbll bir şeydir. 
~leallaa bu gemiler fll'Kerl bir teşck. 

De lllensup olurlarsa.. 
tıııe 

0
1'llek oluyor ki, Plnkstarr batır. 

~ 1tnakla Almnnlıwın çok dUrUst 
lııtıı. ltet tarzıarcıı Rıızvelt kabul et. 

it ~dlr, 
d~ ilı'lelt bir gem!.nln şu veya bu ban 
""l'ı t ... 
'I~ ~ımo.sınm ye'ıut ııllAlılı veya 

ıtalyanlari n 
Hesabına g ö re 

Şark hat binde 
Rusların 
kaqbı 

Radyo 
konferansını 

dinlemeyi 
unutmayın 

---0--

Halkevlerin-
de büyük 

ilmi hazırlık 
Altı mil
yonmuş 

Roma 25 {A.A.) - St('fanl: A nkara 25 ( A .A. ' - Bi
Piccolo gıızctcsi, SovycUere kaf'!P rinci Türk Jil koırultayının 

yapılan harbin ilk ı:ıttlcelcrlne &it Dolmabahçe •arayında top-

Mai!fkl 

l 

Leningrad 
cephesinde 
Almanlar 
şiddetli 
taarruza 
geçtiler 

J..oodra, 25 (A. A.) - Moskova 
radyÔ6u bildiriyor: 

Leningrad c.ephesinln cenubu 
garbi bölgesinde, Almanlar dün 
tanklarla ve piyade krta.larilc §id 
dctli bir taarruza. geçmişlerdir, Az 
miktarda tank ilk Sovyet hatları 
na ginneğc muvaffak olmuşsa da 
So\•yet tanklal'ile karşılaşarak, 
ağır zayiat verdikten sonrn hare 
ket mevzilerine çekilmek mecburi ı 
yetinde kalmışlardır. 

Şark 
cephesi 
harbi 

bitivormu 
---<>-

Salahiyetli Alman kaynak. 
larından geldiği nöylenen 

haberlere göre 

Önümüzde ki 
haftalarda 
yapılacak 
çarpışmalar 

Harbin kati 
neticesine 

müessir olacok 
ve netıce, 

alınacak 
ı~m. 25 (A.A.J - l?.ı.slor Natlonıu 

Çııytungun Bertin mul:abirl, askeri 
Alman kaynaklnnnds.:ı. aldığı malO. 
mata tsUnndıın Ukrayna harblnln sonn 
ermek üzere olduğun•J yıızryor ve şu. 
nu llA.vc ediyor: 

SovyeUcr!n ümitsiz ga:- retleri ne 'c 
harbe ®ktukl ": bUj11 iLU;> t kuv • 
Tellerine r ğmen, Rus muknvemctl 
ancak bir müddet daha devam edebi. 
lecektlr. Hıı~tA Almanlar infisah alı\ 
metlerinden bile babsc-dıyorıar. 

Maamaflh alman hal.erlerden Rus.. 
lıı.nn an son gayretlerin! t!e sarfe~k 
te oldukları ve ellerlrıde mevcut her 
nevi tankları, hafif, atır ve nllıayct 

52 tonluk ağır t:ınklr...r. da d3lgnlar 
hnllnde ileri sUrdUkıer~ anlaşılıyor. 

SalA.hiyeUi Alman kaynaklarına gö. 
re önUmUzdcl:! haftnlı..:dn ~reyan c 
decck muh3rebeler R•Js harbinin kaU 
neticesi üzerinde müessir olacak ve 
netice kış gelmeden nlın&cnktır. 

Sovyet 
tebliği 
_.. l"llZlfiı Z lncl sayfada • 

>ttı ıı bulunmasının t.tçbir chemm!. 
tııııı 01ınadığrnı s!Syl~ı:l:Hr Bu tUrlU 
tl:ıı lbazaıar milletler hukukuna uy 
l•ttıı ~ğlldlr ve ancak vahşi bir ada.
Ilı h l!adesidlr. Ruzvt'lt kendi dclL 
'Ukukkiyestntn ;.e kıı.dar zayıf csruı 
~ daYnndığmı bir lm·e daha ispat. 
'll bulunuyor. 
~ caz.et g"emllcrlnin de.ha umum1 
~l'\~rctte sllAlılandır•:ması ve bl 
~e Ik kanununun ve cr.a mUtea111k 
'-.iL trıescıc1ere alt nlznmnamelerin, 

bllf.uıçoyu nc§Tctmekh~r. /anışının 9 uncu yıldönümü 
ı - Rusyanm aako'.' mevcudu yarı olan yarın, bütün yurtta dil 

yarıya inmiştir. bayramı olarak kutlanacak · 
Filhakika ölen, yaralıınan ve ealr e-

dilen Sovyet askcrlni:J sayı.ın altı mil Bu müncuebetle yarın An. 
yondur. Alman telefatı tuna kıyasen kara radyosunda dil kurumu 
pek cUzldtr. adına verilecek bir konle -

Kışın şarkta 
buz tutacak 

sahalar 
Almanlara [ Qünün filana sı] 

~lrnaın, '1r.kltmdf\ nuzvcltin yap 
~ 0e,·amı 'i lıı<'i sayfBda 

iRAN 
PETROLLERi 

2 - Rus ordularının ır..alzemcsl ek. ransla Ebedi Şel A tatürkün 
sllmeğe t>aşıamıııtır. 1 yarattığı ve eıaslarını kurdu-

3 _Baltık bölgeslndı-. mUda!aa ter 1 ..., T " k J'l · k l Ab M 'lr 
tıbatrnm tahribinden. Lcningred cep.. gu ur ı ın ı a ının, ı 1 

heslnln yakında bertara! edllmcslndcn I Şefimiz l.meı lnönünün yük 
ve Ukraynanın zaptı ile Don lıavzasmm ıek bQ§kanlığı altında bu • 
yakında l§gııllnden sonra, Sovyet ordu güne kadar geçirdiği teka. 

_... De\·arnr 2 irıcl .ayfada mül ıalhaları belirtilecek ıJe 
mııs.::~:;r;:::ımml~:;:::,-~ bütün halkevlerinde yapıla. 

il cak toplantılarla bu gü:z.el 
~ yıldönümü kutlanacaktır. 

~ 

daha iyi 
gelecek

miş 
Bcm, 26 (A.A.J - Ofi: 
Sovyet Rusyanm Lomlre. elçi.si Mn. 

iBki, Londradakl AmC'nka Ucaret o. 
dasında mlllılm bcynratta bulunmuş 
tur. ~ r>e~-;ım '! inci 88y:fada 

1 
.1 
i 
' ~ 

YeDI bir lbtlllAr 
bllesl yallalaatlı 

Paçavra diye ipek
li kumaş satılıyor? 
Şu muhteklrlerdo zeki!., deh!, mer 

'I I'\ it 

1 

te besinde vess.:!lı\m ! 
,1ıııı~e:ıın1ıı yanuııla dilnJanın en bUyiik petrol tun) ııhaMl<'rlndt'n biri. GUn geçmiyor ki al<ıJ ft hayale 

' l .\radyan ada8ı vardır. Boraya ç lkanlan HlntU plylMio kıtalan lra gelmedik bir hileleri ile karııla§uırya 
levkeclttı boru hattDll himaye için vMlfe bllfmcla ıfrbltt1or. lmı. Son gllı:ılerde de f!mdtye kada r 

gördUklerimızc asla buızemlyen blr 
ihtikft.r şekli ile kar~rıormııı bulunu. 
yoruz. Mesele şudur. 

Son günlerde bazı açıkgözler, kol. 
~ DeTamı ~ lnol aayfada 

Yardım 
Bahsı 

Vazan: Bir Muharrir s OVYJ;;TJ,J<:Rl.' Londra SC· 
firi B, ! lai ki, l .cntngnu!· 

da, Beyaz R usyada \ 'O tınrki Uk· 
raynada ::;o\'yetlcr Birliğinin mu 
kadderntı ile oynandığını sliyle
diktcn sonra, in tan medet um
mak doğru olm:ulığmı ' e Alman 
harı• makines-in in kudret ini muha
faza. ettiğini anlattı; niha~·et, yal
nız kendisi i~in değil, d< mokrasj. 
!erin \'«? bUtiin diln~'tlnın seliun<'t i 
İ!; İn de harbeden ~Yyct lcr Birliği 
nin hınk \'e tayyare ~·ardımrna 
'jidtletle muhtaç olduğunu j1.ah et . 
ti. 

Razı Amerikan Ye ingiliz gazf'· 
tcleri. So' yetler Birliğine yardı
mın malzeme Şeklinde değil, 1n. 
~lt.erf'nln orta şark ordusunun 
Alnıan Rus harb!ne iştlrakile ya
pılmac;ına taraftardırlar. Bu fikir
de bulunanların ileri sürdükleri 
df'liller sunlnr: 

1. ingiltcrenin harı• is1ihsali tı 
k,..ndinc yetmediği lçln Anıcri'iuı
nın ona müzahereti Hizımıı;cfıyor. 

~!. Amerika.da. harp iı8tihs&latr, 

;reYler ~·üzündcn dnlmi scl•teyt• 
u~radığı için S<>\·yet ler Birliğine 
değil, İngiltereyc bile kufi derece. 
de y:anhm yapıbmamaldadır, 

3. So\'yct ler Birliğine ~öndcri
lecelt malzemenin Almanların eli
ne g~mcsl tehlikesi nırdır. 

nu fikirleri ileri ı>iirenlcr. ingil 
terenin Orta Şark ordusile lirz.ıl 
orrlıınun bir :.nfta haıbctmcslndl'n 
ba.ska çnrc olmadığını y:ızı~orla.r, 
FRkııt diin I.ondrndan ı;elen hir 
tc!~f, snl:ılıiyctli mnhfillerM, 
Ort.n. &ırk tn~·ıız b:ı<:lmmı.mdnntı. 
·•nuıı simdilik, Hnslarn, Donctr. 
~nıın; i ~hın zıL"ııı ı muh:ıfaza husu
,.,unıla ynrclınıdan aciz olduğu ka
naati lıükiinı sürdüğlinii lın.bcr 
\'erdi, }'akat Alınn.ıılnr R-Ost-0\ 'u 
ı;eçrncğe \ c Hazer kıyıtyjle lfof. 
ka.. ... ya et rklcrlne ,·arma(;n nım·af 
fnk olurlarsa, İngiliz kunctleriniıı 
tletrol salıasmı müd:ıfaa lrln Rus
lıırs ;var.:lım cdcceldcri de ilih e e
diliyor. 

Ilu yaziyctt.e, So\'yctlerc yar. 
clım için, her iki şeldi de birlettir· 
mek Ye hem elden geldlği :kadar 
malzeme yardrmile, hem de giinü 
ı:clince İngiliz ordu unun miizahc 
retiyll" Rusla.:m im<h\dnta yeti -
mck lü.ı.ımgellyo". kf !!annmuzca, 
resmi tngilterenln cL t.a..q,an..,,. 
' e karnn bun<lan ~ bir l'.!eY 
olmasa gA>el.:. 11 
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-;...-..;.._ __ _... _ _.._ ____________ .. _, -·-=11 Amerika, 

Terllos sa1a şe· 
bellesı genişliyor 

1
1Jic, iAi fıUJ.luı: General Dö Gol 

nezdi ne 

T ·· rk edebi ya a Mümessil 

k b. t f gönderiyor n o san 1 r ara \"a,ing'Wn, 25 (A.A) - lyl maJC- Yerli sayıcı saatlerin 
yapılmasına başlanacak 

1 

Bir okuyucu gönderdiği kısa bir mektupta, blı.dt> temb ıılle ronııuı. 
lan olup olnındığmı sanıyor: ro T'Url< alleslnln busulily tlı rlnl tns\1r 
eden bir eserin ta'\"tilye edllmeS\nl istiyor. laal r bmm ;\hnm nBırhk 
modern edcbiyııtınuz blJ nolrtada çOk faklnllr. 'nlrk mnharnrl "evin 

• ya tk fnnteızl lll('l>"'EUla.ra aıe. etnıl.5, yahut laıhrıımatılıırıaı uirlu nuıce.. 
ralard:ı.n tıonra ''evin., kaprı;~ kadar getlrml ; fııknı cınun içine 
ı;irc.ttl• laıh~ ora.da goeuklarllo bernber nıbat bir lınyıı.t taıı.. 
\iri için knlemlnl e5lrgaml§tJr; yallut da btrookıarı "evi., bir fuhu 
yatağı hallne seıırmı.,ıe.r: fıı.kat l:ılç 1drme ne eehlrde. ne kot.tıbada. me-
1JUt bir TUrk evtnl dtisUıımekten dalma ma.k kıılmtıitır. Halbuki ' 1m1,. 
otild e(Jt'(l(ık temls bir eMriıı fazla okuyucU k»Jınnmğmı lılr tarala 
bmıksak hile gUzel ve gh.11 blr propapııda m:ıhlyctt Tardu ki hiçbir 
oomlycı kanununun yapamryacafl nlabeUnde bizi ts.&n~~ edeoek ve 
alkıye batlıynealttır. Amcrlkaa karak'terta1D ''UTiıl., tt>..mayUJ ve nıhonu 
AfD!lrlkan nmharrlrlertnbı bu uprdakt pynıtlertndm bat]m blcblr ytır 
do a.ranuya1nn ! 

Türk OYJnl &~ '*' NWS.. c-. lıi& de beldtyonız, 
EN SO:S DAKiKA 

Aksaragda iki 
tramvay çarpıştı 

Bu sabah .Ak&ırayda iki tram'lıuy 
arabası karvı ka.rv11• gelmek llUl'etlle 
çarpı~mış ve arabalan do!dura.n halk 
bir hayli heyecan geçtrmi§ttr. 
Ynptığmıız ta?rnikata göre bu kıır.a 

şöyte oımu,tur, 

Snbah sast 7,SO dl\ Slrkedden Top 
kapıya doğTu gitmckto otan 2828 nu• 

Af manya Amarifcan gemi
lerini ballrmakta kendini 

hakh buluyor 
Bııotaraft ı ncl sayfll4a 

tıS'J rrı'ılanı. gelince, ~vvelcc do Al • 
man ar tarafından ıpret edilml§ oldu. 
ğu Uzcrc Noks ve Pcı;per De RuzvclUn 
dığcr 8I?'daşlarmın vazıtcsı zemini yok 
lamr.k ve reı.slcrtrre onlan taklp etmek 
flrs tını hazırlamak olctuğunu bu ı.. 

uı:ı r teyit etmektedir. 
Böylellkle Ruzvelt eskt usUlUne aa... 

dık kaimi§ ve btr kere daha haklld 
ma1tsat.J.ıın luıkkmda tt.rcddUUer ya.. 
r tmt'I oluyOt, Ruzveıt 1..-ubdaf etUB\ 
mc elelcrdcn her ~~tll tefsirlere 
mnh:ıl verccel< çok mUphem bir tano._ 
da bııhsetmcıctedır. 

----o-----

maralı vatman Hayrinlrı ldarcslnd ki 
28 num ra1ı tramvay artı.bam Akım. 

Tay karakolu "öntlııe geımııı. v tmnn 
Hayri yolun açılmamm beklemeden 
tek hatta gırorek :ııcrı~l§Ur. 

Bu Btrad , 2271 numaralı vatman 
Haaanm ldarealndekl Topkapı • Sirke- 1 
et arabası da aynı hat lli:crlndtı fakat 
aksl ıstlk&metc doğru yoluna devam 
devam etmıı, 1k1 tramvııy, Altsarny 
karakolunun birtı.J.1 lleri&ind b1rlbir
lerUe karfll..l\ŞDliilnrdrr. 

Bu bekle:ımlyan h!!.dl.8e ka1'§18uıda 

Od vatman da tren yapmııı, buna 
ratmen kaT'§llııpn tramvaylar çarpqı 
mqlardir. 
Ça.rpl§tnn.nnı viddetlnden iki tramvn 

ym da. arka ve ön vagonlarının cam. 
lan kınlmı~. halk bu a•ıt M.dls<ı kar. 
§18Indıı bUyUk bir heyecan gcçlrml:ıUr. 

İyi bir te.1adtlf tnsancu hiçbir ır.ayiat 
olmaml§br. 

!UCJ ÇO(IUCUN l\IAltlll'ETI 

Bqlklaşta mııçall mahallesinde 

m.at alan mahfillerde beyan olunduğu. 
ıın göre Amertlm hariciye ne.zarctinln 
Qg memunı dö GolUn l~Br'e8i altında 

butunCln garbi Fr..uwm Afrikasına 

gitmek üzere yola çıkml§ bwunuyor. Ha\·agazi §irkoUeri cunde sııyıcı • saate fazla mlkt.ard& lhtl.Yao bl.uedll-
Bu eeyaha:.tn hedef. ticnrct ve mU.. gaz s:ıaUerl kalmadığı glb• belediye mcktcdlr. Bunun içiıı beledlye aular 

nakale tınkA.nlan hakkın& ycrtnde ' BUlar icıarest cllnde de au sanU kal. idaresi yerli ını f!llytCt saauerı yaptı • 
teUdkat yapmak olduğl: Ut.ve edilmek maml§tır. lstanbul su ~N>'kea'.nln git racaktır. 
tedlr. tikçe gcnJ§lem<ıkte olduğ'u bu ııırnda Yc.rll 68.Btkırin sayaç aksa.mı ile ı.. 

Kısa mesafelere gitmiyen Şoförlerden 

8 kişinin ehliget
• 

namesı 
Son zamanlatda takl!llerm kısa me-

satoıonı yolou almadıkları. Ye fazla 
ücret lstedlklert veya.but dil benZin bu 
lunmadıgmı ileri aürmeal hakkmda 
belediyeye §lkAyeUer \'akı olmaktadır. 

Belediye bu gibi nkaları.a. §id 
d tıe mUc:ı.deleyc l;arar \'ennlfUr. DUn 
ynpılan tef~ de '/.S takatnln ellerln. 

Leningrad 

aranlık 
icinde ve 

susuz 
Kahramanca 
çarpışıyor 

Londra, 25 (A.A.) - Lenlngrad 
mUtecavlze karşı kDJo.rsmanca muka. 
vcmete ve geh.lr tıalkJ dıı elektrik ve 
sudan mahrum knlmı' olmakla bera -
bar fnRllyeto devam etnlt'ktedlr, .Al • 
m nı r bu mm kada o.neak pcl< nğır 
llerliyeblldlklerln1 IUrBI ediyorlar. 

alındı 
deki ruhaatiyesl ve plP...ka!~ almmıi 
trr. TaludlerOOıı (llkAyet eden vatan • 
dqlarm boledlye reis ~uavlnl Litttı 
Ak.lora derhal telefonla mUracaat et.. 
melerl bUtUn vatanda§lt.ra UAn edlle
cektlr. Şlklyct tahakkuk ettlğl tak • 
dlnle hiç m\lsnmaha •&imiyerck tal<. 
sının plAko.sı ve ruhRatly sı derhal 
aımacalttır. 

Yeni bir i~tikar hilesi 
_... B8f1arah l nct &ayfıı4a 

tuklarma aıdıklan blr pakete, 1rill u.. 
taklı parçalar kôy:u-tlk oehrln kala.. 
balık yerlerlndo, pi.yastı mahallerinde 
ga,yesJ.zce '.iolapaktadrrlar, Burıta • 
rm koltuğundal.."l paketler, o kadar 
kullanılmı~ k1 görSO!\lz paçavra tor. 
bası zannedersiniz. Bunlar, kollukla. 
rmdakl çıkın ne gôzleıinl koııUrdllde. 
rl klmaelcrtn bilhassa t>t.ywarm yan. 
lanna ııokulıırak: 

- Elbiselik kum811 ~ar diye nOmu.. 
neleri göStermcktcdirJ.,r. rnlrllnU,tc 
paçavradan :Carla olmıyan bu rengQ. 
renk nümuncler, haklktte Ba.kl&nmI§ 
kumııııtnrdan parçalardır. MUşter! O\' 

Yelft. buna .nanmıyor, fakat paça'9T&lı 
sinuıar ısrar edine:. kabul mecburi.. 
yeU kal'fiwııda kalyor. Filhakika. bu 
suretle ehcmmlyctu mllttarda alı§ ve
rtı.ı yapıldıg-ı tesblt edllrıılı;:tlr. 

cnp eden miller ve sayıcı kadranlar 
sınal mUeaseııelerde ynptırılacıı.k, acm,, 
ra eıkl saatıcrder. do lsUtade edilerek 
sular ldarosi aWiye.Lerlnd'1 sayıcı su 
aaatıerl imal olunac:ı.ktır. 

Belc<Jlyo kırkçepo • be.ikalı au. 
ıarmm tam'lm~n 'keıllmeslnden son. 
Ta lstanbul terkos l'jebeltealnl.ıı daha 
fazla genı,ıctllmesl tg.n bazıriıklar 

yapılmaktadır. H\llen lst'lnbulda ter. 
koa ıcbekeıl csklslne nıızaran aek!z 
misli gcn1ŞlemlŞUr. Bil sureuo oeb.re 
56000 motro mlkt\bı s.ı V\'lı llmektcdJr. 
Beıcdlyenltı programı §Chre 160.000 
metro mlkAbı su tomln etnuktlr. Bu 
sureU mU t kbel ls•nnbulun dahi 
su \htlyacı ı:arşı\o.nmış olacaktır. 

irandaki 
itaıvanlar 

Türk iyeye 
geliyor 

Rooıa, i?J (A.A.) - Popolo Dl 
Romanın öğN?lldJğlne g6r• Tahranda
ki İtalyan <'lçlllğinfn 20 memuru ile 
tranda bulunan 300 ltalyan tebarulı 
ıran • TUrk hududuna gdnıl§Ur • 

Baara k6rt!Zlnde bulUtıan ttıı.tyan 

vapurlarına n.!t 80 balı."'.Sycll ese ~kCl 
bır kn.flle Uc Türk huGu4una gelecek
tir. 

-----o-
Ktlçlk ~ocaıa 

tecavaz eden çoban 
Bir ıene hapse mahkum oldu 

Baktrköyllnde çobamılt yapan Re. 
cep ndmda birisi. bir mUddet evveı. 
2 ynamda bir erkek ç-.x:uğuna zorla 
tecavüzde trulunmu , yAkalaruırak bl. 
rlncl ağır ~za mahkcm.::sme veril.mit 

Sovyel lebliği 
Bir günde 
75 Alman 
tayyaresi 

Tahrip edildi 
Moskova, 25 (A.A.) - Sov)et : 

t!hbarat bUrosu dlln gece aşngtd> 
tebliğl noşretmlşUr: oıı 

24 eylUl gUnU Sovyet lııtaıan btlt p 
cephe boyunc:ı düşmana karJI bJ,r 
etml§lcrdlr, 

22 eylUJ gtınU, hava. ır.'UharebCl~ 
de ve yerdo 75 Alman tnyyaıesi taıı1! 
<ıdilml§Ur. T31.zlm ze.yintmuz 25 li' • 
yaredir. 

Finıtıııd!ya l«lrfezlnde Sovyet bil • 
cumboUarı bir du,man nakliye gtııısl
Binl batırmıvtır. 

Moslt0\"8., 25 (A.A.) - OdC.U ~ 
besinde faaliyet gene artmıgt.ır. So ~ 
yeUoriıı elinde buluno.n .. N,, ısti1'11' 
meUnde Kerson eıvanııda §iddeUi ı:ıı 
harcbcler cereyan etmektedir. pU~ 
man bu cepheye yentduı takVllre tJll 
taııı.n ~önderm~se de Sovyctl~ 
kıta.lan kanlı bir muhan:ıbcdcn _.ıı
gerl p\lskUrtmll§lcrdlr. Tanlt tll1-"' 
ıarmın içlndo dUoman lliOO ölU bır' 
mıştır. ~ 

''N .. noktasında Sovy<ıtler ıt 

mlldafaa mevzilerini ifgal etml§lerd,r
Dll§man zayiata bnkmıynrak arldl (1 

kaya yaptığı taarruzla.r ııeucesfl1 • 
ılk defa. müd'l.faıı. haUnrmı yarın&t 
muvaffıı.k ounu~ da Sovyetıer ı.ıı 
yat kuvvet\ rlnl muharebeye soı.arf 
Almnnınn pUekUrtnıl.ı~ıcrdlr. 

t.1aiskinin beyanatı 
DIF" B talilfı l ncJ sıt).pd' 

Oazette dö Lomn"m • muhabiri 
bcyanııtt şöyle blld~'iyor: -tıtf 

İyi haber nlnn bir kaynağa r 
Malski Rusya sotorlnln, kı~ mcvslsı: 
de. Aumanı:ı- için, lng,llz mıı.tbU8 ıJ 
nm tasavvur ettiğinden pek dab• tlf 
mQşkQlA.tı lbtl\'n ettiğini söylctnlf ~ 1 

KıD mevsimlnitı gcratti dolayıslle rJJ 
mantar buz tutmu§ ve katıla§~ 
zemin bUlacnltlnr, daha az ~ 
ve mUhlmmnl sarfcdcccklerdir. oJJf 
lar ve diğer nakil vamtaları. ç~~ı 
daha nz eapınnacakla.rdlr. AUJlV",,o 
tarafından 1ıal1i icap t'd':n y~ 
yUk moaclo karargtılı kurmak ın ~ 

.sl.dir. Zira Ruslar tnratmdan yaP J 
tahribattan dolayı, Almanlar, 1'~ 
karorgAlılarrnı bl%zat bl.La etmek 
burlyctlndcdirler. 

Rusların kaybı 

Döngel ııokaftmda 8 nuın ralr ovde o
turan Yusuf'.ın 11 yo.,ındo.kl oğlu Or. 
han ilo Yudız.dıı BoetanC!başı sokağın 
da ıı numaralı ovde otı:rnn thr.anın 
12 ya,,,mdakl oğlu Anr kavga etmi§ 
lcr. Kavga esnaamdıı Orhan cebinde 
taşrdr8'1 çakıyı çıkarrurıı ve arkndnŞ'• 
nı kaburga kemiklerinin Uzertndcn 
ağır surette yaralamıştır. 

Alman ruıkert ıntınckkldleri, Lenin. 
grad muharebesinin blrau evvel bl • 
tırllmesl lllzumunu ka°h'.:1 ediyorlar. 
Bunun sebebi ynlnı.ı. lttıın yaWıı.şmak.. 
ta olır.ıım değil ayıu t.Rmn.nda fu.tasi. 
le yıpranmış olan merk< g ve cenup or. 
dulannı takViyc etmPk zıı.rurcUdlr. 

Fiyat murakabe- bU.-osu, vazlyett n 
haberdar ol•ınca bu gibi.teri takibe ko 
yutmuş, vo ça~ı feindc tzalt adında 
birisini ynkalatmıştır. J.zak, suçunu 
evve~ inkAr sonra d3 luı.bul ettiğin.. 
den adllyoye verlımtaUr. Fakat 1znk, 
mallımn nordc saklı olduğunu ve sug 
ortaklarını l!ylcmemlftlr. 

Ur. 'ı ..................... ..,. 
MUt.ccıwiz cobruıın muhakemesi "bu 11 

._ n:tot:uarı ı ıı<'I ıınyfad:ı 

lart bir d;:ıha tens!k caııcmiyccck ve 
ta biye hn-ırlıynmtyaco J;tır. 

4 - 'MUdahale lU\tlfinnm ckserl.sl 
tahrip edilmiştir. 

5 - BUyUk §-Ohlrl"rl~ ınUdahalenln 
l.nkıtatı nctlc:slndc, So\·yctıerln temer 
kUz sistemi felc uenıınrotır. 

Aynca Don bölgc.ııl ;ı:- karşı yapıı.ın 

taarruz, Rus cephcsir.lti diğer alcs:ı. 

mm:ı yapıbn Kafkas petrol sevk!. 
yatını tusa zamıuıd \ keM cektlr. 

Pctrolsuz harbe denım etmek lm _ 
kAnsızdır ve Rusya rı;>ecck dahi bula. 
mıyacaktır. Zira SovyPt zlraııtt tama. 
men nınklncle~ml~ olup WyUk miktar 
da petrol lstıhlıtk etmelttedJr. 

ES?er Uusya Umltslz bır harbi uzat
:n.ık isterse, ma~1 m"hruk fıkdanmm 
neUccsınde eli! ınllyo:ı lı:san aı: kala. 
caktır. 

HISVE 

- Ben çocukken kendi. kendi .. 
mc dtLc;Unmüş ve yemin etmiştim. 
.lhtiyarladığnn uıman muhakkak 
kendimi öldürecektim. Bilmem <> 
kararmı değiı;ti mi? tht,yarladı • 
ğmu hissettiğim andtı ben yokum 
dem~ktir. 

Melihn Cemal bir lahzada &öy • 
lecliği bu sözler iizerine Mn.hmut 
Atanın ltend!sine takılan, §n.knla. 
şa.n sözler'ni duymadı. Hatta Mnh 
mut Atanın cı:ı.çlarını ok~:ıdığını 
bile hlssct • • du. Ba.'}nu sevdiği 
eıkcğlıı koltugu altına sokmU§, 
~hnu,., hıç?:;u-nrnk e.ğlıyordu. 

- Oh! Mahmut •• O kadar bet 
bahtmı, o kndar bet.bnhtnn ki .. 

- Fakat neden sevgilim, &ö~
le bana sebebini. Herhalde sann 
yardım edebilirim. Demek bana 
ıti:madm yok. Demek ki ben se • 
r.in doet:un, arka.da.şm bile değiUm. 

Jrcliha Cemal Malımut Atnvn 
sanldı ?e onun gıöi zaytf bir ka· 
lrndan umulmiYan bir kuvvetle 
ollannda 8*tı. ımrt.ı: 

Yar ıı çocuk Et!aı hP.n Main kal 
drnımıı1. suı;lu çocu'< er ynkalnnnrak 
ndliyeye teslim edolmlı:ı!r • 

-.-.o-----
s·r daktilo 

makinesi acaniesi 
lhtl 

GalatAda Huraççı o, ıı.r,ında 2 ou -
marndıı daktilo .nıı.kl!· aconl(>llğı 

yapan Prlınıılııki yazı nıal< :ııelorl üze. 
rinde ihllkil.r ynpmı , "' ~n a llyc '
kinci cezn nı:ıhkcmcst tarn!ından tev. 
klf olunmuştur. 
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- Ha.yır, lıayır. Dedi. Sen be

him dootum, arkadaşım değilsin. 
Sen benim' dUnyadn sevd ğUn Ye • 
gine varlıksın. Sen benim söyle 
d"ğhn söılert:1 b:ıkmn. Her gUn 
birçok ehemmiyet iz şeyler, me -
sclA bir elbise, ka~bolan bir bile
zik, bir yUzUk benim fu:lı.bınu ha
rap edc.b:ur. 

- Seni çok ııımnrtmışlnr sev _ 
gil!m, çok çocuk. çok te<:rübcsl:ı: 
kalmı~ıu. 

- Benimle cğleni~oı'Sun Mnh _ 
mut, fak"t cllic:Un ki şu dünrn yiL 
:ı:U •• ·eki betbahthklardan Yine de 
bir hlns·m hem de oldukça bil • 
iik bir hisı;:em vardır. 

- Bunlardnn bana hiç bahset
miyorsun ki ı .. 

- Bn.h!'etmiş ot..o.a.m ne olıı.cak 
sanki. Mahmut, ben bu geee 
seni bımkmr} ncağrm. 

Mnbmut A tn gül rek omuz ı:ıilk
ti: 

- Nasıl .i.sterscn sevgilim .. 
Mahmut Ata uyuduktan sonra 

~UbııkJkıı., Sovyetıe !n Londra bU • 
yUk dclai Malsklnln d1n Amerika. .. t 
carcı odasında söyledl'l'l gtbl, Alman. 
lar şnrk ccphcs!.nde g:ıtı<llyc lcadar ölü 
yaralı \'c esir olarak biç değll.8e S mu 
yon kişi kaybctmı.,ıerdli'. 

Yeni Şah m:llete 
Birkaç milyon :ial verdi 
Tahmıı. 25 (A,A.) - l'artı ajan ı 

bildiriyor: 
Şehinşah İran mitle~"' blrlmç mil. 

yon rial ,;crml.ştlr. Bu para ile hasta 
nclFr• su yollan yapılacak, hastalık 
lnra karşı mücadele cdllt cek, llAı;Tar 

dnS'Jtıl:ıcnk Tc dokto,.lsra, fıllmlorc 

mUktı.f'ııtııır vcrilccekU . 

Meliha Cemal de sevgilisi.n!n ya.. 
nına uzandı, fakat bir tilrlU uyku 
tutml'..dı. Nihayet y:waşça kalktı 
ve ynn:::.lnki odny.ıı. geçti, §imdi 
de soğuktan titriyordu. Bir kö _ 
eden d1\1er kö~C')'e yUrUyor, gU • 

rültU etmemek iç"n azami gayre
ti gosteriyor: ''Aıtk dilnyada 
kimsem, h~ç kimsem kn.lınadı,. di• 
ye Uınitsizliklc söyleniyordu. A -
ıznbi hareketlerde parmaklar;w 
bükUyor, gözya.510.rı yanakların • 
d:ın akarken gaipte bir.ls:.nc hi • 
tap ediyormuş gibi: 

- Cc.rnnl, Cemal. Sen neden 
öldün, neden beni bıraktın ... 

Diye söyleniyordu. Fnka.t Ce -
mal çoktan ölınfü;;, toprağın aıt·. 
nn girmiş, hatta tnmo.men topra• 
ğa 'Karışmıştı. Ölen biltlln Aşıkla. 
ı·ı gözünUn önilndl' reSmigeçit yn. 
pıyorlardr. Nihnyet Kadri, o da 
harpte şehi.t olmuştu. Dilnyada 
kendisini scvıhiş olan kimseler 
den yaln:zca ~t. ilk ac;ıkı ve e
r.i'}tesl Esnt hayatta kalmıştı. Ve 
o kUcllk Feridun .ikisinin de ton:. 
nu olmuyor muydu? 

Bir kağıt kalem aldı ve yanm• 
dakl oda.da uyuyan liahmut Ata.. 
nm nefesini dinliyerek ya.zm.ağa 
başladı: 

"Y ardmınna koşun... Size mfu-a 
c:uıt ettiğim lç:n de hayret etme... 
~in. Herhalde beni unutmnmışsı _ 
ntzdır. Fııka.t artık dünyada &z • 
den başka hiç kimsem ıyot. Etra-

Mektepler Açtldı 

ilk. Orta ve Lise 
kitaplarını 

VAKiT kitabevinden 
· abnı~ 

fnndnkilerin hepsi öldU. Yapa.ya!· 
ruz:m artık. Öyle zanncdivonun 
k1 hayatta ok1ıığum halde bir ıs.. 
tırap kuyusunun d bina gömlll 
mil~Um. Sbl, ~·alnızc.a. siz benim 
genç mlığonı, benim ko.dınlık 
devtiml hatırlıyabiliı-sinlz. Evet, 
size bu şekilde mUracant ederken 
utanıyorum, hem de c;ok utanıyo. 
rum. Fakat unutmayın ki bende 
ilk ka.dml k hatırasını brraka.n ıfr. 
siniz, eski sivginize dayananık. yi .. 
ne en yakın sizi buluyor ve sl:&e 
mü.raca.at ediyorum.,, 

Meliha Cemal mektubu bu şe " 
kilde yazarken d1ğer tarnftan da 
ümltsizlikle §Öyle dü§Unüyordu: 

- Beni art.ık muhakkak unut. 
muştur. Hem artık o ihtiyarln.nıış, 
kurtulmu.s, gtlrilltWU hayattan 
tamamen U7.3kla.!}nu.st.ır. Htılbukl 
ben daha iç.imin cehcnnontindo Ya.. 
myorum. Ah nasıl anlıyncnk. Beni 
benim arzulaı ımı nasıl an lıyacak? 
İçimin cehenneminde son gilnUme 
kadar yarun&t:rı neka.dar o.rzu ed.I.. 
yorum .. 1slemiyonıın, ihtiyarlığı, 
rahatı, silkfuıeU iatc.mfyonım. Bıı
nun için en emin çare o kilçüğil 
tatmin etmek, hatıınu tashih et • 
mek, Feridundan af dilemek iet~ 
yorum. Blr anne hİZ2.nt dünyaya 
getirmiş olduğu yavrwm içJn ne 
yapars:ı ben de ona aynen yapa. 
enğurı, Iıc,r hususu Uc ayn a~ı 
u.ğra.eacağım, Nazan hayatta ol • 
Mıyıdı yavruısunn. ne yapabiKrd{? 

gUn birinci ağır c ~a bltlrtlml§, ı 
sene mUddeU~ hapa!ne karar verl.lml3-
tlr. 

Bir tahsildar üc; sene hapis 
yatacak 

BeleOlye tnhsl!Oarttğ-. yaptığı sıra- •·----• 
da malcbuzıf\rd!l tahrUtıt yapmak au.. 
rcllli? 99 lirayı ihUlAıı ct!m Sabri Uy,. 
sal, bugün Jkincl ağır ceza mahkt'
mcslncc 2 seno 11 ay u:tıdaeue h:ıpsc 
mahkt'ım edilmiştir • 

Hava tehli.ı~..sini önlemek 
ıçın haı.•ada hm>vetli ol. 
mak lazımdır. Fitre ve ze. 
katınr.zı hava kurumuna 
vermekle bu te1zlikeye kar 
§t koymuı olacaksınız. 

Ben de onlan yapmaktan hattA 
da.ha ileriye gitmekkn asla çe . 
k'nrnlyeceğim. Yeter kl o da sus
sun, dilini tutsun. Mahmut bir §CY 
bilmenin, istemiyorum. Mnhmndun 
hakil-ati bilmc9i.nl istemiyorum. 

Sabah. olunca EBada yazdığı mek 
tubu yazıhanesinin çekmecesine 
kilitledi ve hiQbiı- zaman mektubu 
postaya vermeık cesaretini kendin 
de göremedi 

- 18 -

Erteai gUn her çeyrek eaatte 
bir telefon çalıyordu. Feridun bit' 
§ey istemiyor, oda lıbmetçi&inbı. 
scslni duyun33 derhal telefonu 
kapatıyordu. Nihayet Meliha Ce
mal telef onu kend.1 odaama na:t • 
!ettirdi ve bir daha çalışta biz • 
zat cevap verdi: 

- Benim Feridun •• 
Dedi. Telef onun diğer tanım • 

dan çok iyi tanıdıiı eee: 
- Siz misiniz bOyUk anne 1 •• 
- Da.ha dün eana o kadar pa. ı 

ra verdim Feridun. iki Uç gün ol 1 
8UJl rahat durama mmm?. 

- BUtlln heeabm bundan n.,. 
ret olacaiw mı amıedi;yordu • 
nmı? 

- Öyleyae istedlğlnfızi bana a• 
çıkça söyleyin ... 

- Telefonda mı? 
(Deftlm ...,., 

Körs uto ,,, 
B ıLl\Iınt hıı\·ıııar, o derece;! 

ğudu mu f l'raım\'a)'- -
.m.ıııu tepodt'lo tırnağa kl'-.ri. n>";/ 
.~do gördUm, KUrk man~~ 
ıındının tramvu)da lfl net -~-..ıl' 
Wz, Baıın l<alıria ODU da~ 

illlhıe !iül•redlyor ve klrobllir -;, 
tosunu nasıl 6'Kt, blr t:ımirdeııl ~ 
~lnnl tir: Şlmdi ta.mi: ve ware .... 
rl, .. };lblsc boyı.cılrumw d~ 
mü3tcrldcn dolup dolup ~ıy~ 
yorlar. Kunduro.cıla.r, pabuo f" 
yamaya yamaya bir ha1J oıuyor. 

:U.t ıu kürk m:uıtobrP., ~ 

Dllnyııdtı hıı;blr lıayvnn •"_"..., 
kn4ar mllhlm bir DeU<ıfo ve~ 
ti. Diler bir tablrlf\ ~bir Dld r1 
h6.dl.&cflindeıı bu derece guzel ill' 
manzara me~daııa pkem•dllf _.., 
Derltıl güzel bir laymnW ıı-;;.. 
öldllrillUr. yUzlllllr, eonra ~ ,ti 
bir araya getirilerek blı bayaoıt ~ 
olur. Bir kürk yllzllDAea tilllp ~ 
bayvalilanıı arkUmdaa apY-",. 
4elflh ama, aynı kllrk11D fa.1118-" 
ıma konacatı -.maaa )(adar, ~~ 
baYftlUD ~kmedltl ~k•&ad° 
ldllyor... _.. 

Bir lırl1rk t.emın etuwır blrPf r 
Uradaa tutuauz da, alab0dlji09 ~ 
baran bir meblllm kapısıdır. _ ~ 

aar sor kaxanmalı: " ~~ 
IOllra lla Kllrke 7&fmDak, O il 
H maa.aanamm bir de .......ı.r ~ 
rasmcla tekrarlallJDa1A de.melı ~ 
mi dlrT Kllrkö blr "'ilc9ttıu: ~ 
malc ICID llebeb oldutımms _.,_, 
bir batka vUcuda atYdll'lrlml "'i 
ıdlmlş olauyor. Blrlnba 11cat ~, 
6teıldnta il.em mad41, ... ~-.,, 
tllrlL. Dlbayada, ka4mu. ...... ,, 
terltl.. cltlayada bdmm ....., ~ 
ftrtlp 'haJrml'd.an ~ -' 
teJ' nedlrT diye sol"W\Jar, _.ı 
oeftbı vereblllrskılz. 

Biri mltofıVherat. .• nt.ekl lrilri' rtı# 
tll>? 



ah keme 
&lonıarında 

Anası da kızı da malmış ... 
• 

ır kadın. 17 yaşında kızile birlikte 
gizli fuhuş ve randevuculuk 

suçundan muhakeme olunuyor 
"'1ll ceza nıa.bkeme9ln1n suç 

«t ~~!ar ana kwhlar. 
, fııhuı yapmak ve ren. 

lıeııt:ı lınekten maznunduJ.ar. 
~ 17 Ya3ındıı güzelce bir 

~~ kırnuzı tpeicten blr tay. 
""rQe~ baonıa dı. ma v! çizgill 
~lı, ll taıtı:::ıı§tı. Utak tefek si. 

%'!/ah ""~zl!lydll. Hiç yerin. 
r. lltlde lılrdc. ayaklarını 

'· beyıız elrlivenll parmak. 
tu ..ın ll2ertncıe konuşmaaı
~ ~UYvrdu Artı Cavldeydi. 

1 .Yarı tombul vUcutlu 40 
'%r bir kaomdı. Daracık 
tthıı.1 lt 11('denıı açık mavi bl.r 
. bat~· 'l'e~ı. b!r tavırıa ko.. 
~ıı k kabah.,Un, kendilerini 

!aba 0~1an MUnevverdc 
ıı ta ta çatı§ıyordu. 
tıı hltuta.t e\Tclkredan anla 

\ıiırc, larnot admdakl bu 
btt C::avı~ Sullanahmette Ak 'ey klr&laınışlar ve burada 
~~ ~11.ııı nıu,tert.cre hasret • 
~ gtzıı fuhue yapmak U

'-tı n ~ erkeklen evlerine 
~\.~la?' ... 
.. ~u bunu çnbucak dWe. 
~ ederek dcdıkoduya dal 

\felce alınan iladel!l okundu. Arif bun.. 
da şöyle diyordu. 

- Ahmet adlı ıırkad~,ım Nebiye 
adındaki k&:1mla bir mUdaettenberl a-
19.kadarmıı. O ge<ıe bati de beraber 
alarak bir yere götUrcceklertnl söy • 
ledller. Hep beraber tsmeUerc gittik. 
kapıyı Cavide açtı. İçeri girdik. Biraz 
sonra İsmet de geldi. Cavldıı onun 
kızıyml§. Bu sırada blrlııl daha geldi 
ve biraz sonra d& poılsler evi hastı.,. 

Cavide atıldı: 
- Görüyorsunuz yl\ bay hAklm, 

aleyhimde bir ııey yok Nebiye arks
dqundı. Eve gelince töıill kova.mu.. 
dıın. İçeri aldım. 

HA.kim alaylr ~!r tavrrla: 
- Ah bu nezaket ab. Hiç namustu 

bir kız. yabancı erke~ı C\ ıne alır mı? 

- Ama )'&l1lllrtll kl'.d:rı vardı hem 
Nebiye bize sık sık gelirdi. 

Neticede !ılı.kim Re!Jit. evrak( tetkik 
edip karanm bfldlml'lk Uzere muha • 
kemeyl başka ble gtiı:P b.raktr. 

Ana kız, saton~an d:~arı çıkarlar. 

ken İsmet hali!.: 
- ABil suçlu MU:ıevverdlr. Bunu 

lsbat edeceğim! diye bal\'tnyordu . 
ADLtn MUHABlRt 

Ue kızının evıe.rtnı g6 • 
'ı;ı..lıttıal!U§. Eve hemen her- · 'Jle "'i1111J,.A--' ? 
~ek ve- kadın gelmek. ... ~..,,..~~ ·-
~ a kadar lçkili, çalgılı 
>.t edilnıcktedlr. 

ld::ı btr 81lD koınuularından 
~ da. bir kndm bu hale 
~ edeıııenı.1§ ve aoıuıu 
~ olunda alarak vakayı 
~ ttı-. 
~~bat aJmı§ ye bir gece 
~ baaınııtır. JDvde, bmet, 

~ ~ ~'-biye adında btr ka. 
,_ .. ._ .... lllıtu ve &bl' birkaç er. 

Anketimizin uyandırdığı 
Akialer 

''l!ln Son n.k1ka,, f'I* mtihlm btr 
derde panmk lıMmıt 1mlmunaldactır. 
Deferll bir :rifportaJ mabnlrl olma. 
ta 1-flryaıı Kadit Ka,...a.J arkadafa.. 
mızın yw.darmclan ualıyoraz ld gerek 
...aı Alembnlz, gerek yUkfwık Monde 
dedlftmlz Dlohlt bapWıtmeab moda 
ltazretlerfınln latlbdaclından kurtulmak 
~n kesif bfr mtkMelenlıl ltlne gtr. tı'ke.zı cUrmnme,,hut ha.lln 

t 11lardır. mittir. 
~ 'Oııund& Nebiye, Ca\•lde Kac1Jnlanm1UD bu mUcaclelecle mu-

' i}'eye ~rilmı.,, hmet ne ..ıter olamlyMıafmı görmek lılteml. 
t\Q rtııı fUhu§ yapmaktan yora&, fakat bu aturda .ert bir uter 
~ ~"Uculuktan Nebiye de kuanamıyanlar haklunda bir ftklr 

'~hu, yapmaktan blrlnd tebellür fldecek oluna, bti~ u.. 
~ hkenıeau,Cf' muhakeme fak bir himmet beklemek mecburlJt-. 

laı-cıır. dlMle JreJecıalız ctbl ,tJrtballyor. 
' Nebiye gelmeml§tl. "Ne gık.ar! Uma.mi sevkler üserlll-

: ln-.ı lanıet acele acele cJe biraz 1aıiarnıf eckUm Te bir ka9 

~· «lll Mtırldc k.uıv.nJarla sevkleri. bir lle\1. 
~Ordu. tıu bize atılan yeye cetarellm. Kadınlara ·Dd tip ~ 
~~ biı-e ifUra.cır. Ben yirmi rap, Ud tip aJakkabi, bir ka9 f)ellt 
"tt)e kadınım. Böyle ~1 • lcum1l§ yetmez mit Aynı iahclitlN'I er. 
~ haberim yoktur. keklere de tatbik tıdernea mlyi•. GIJ"'

:ı.cu \'e fahişe btzi lhbar cW< emtlaemı •JJU Uplere bt'A fldeerk 
e,.<llr 96J'veıt farklaımm butlar lıaJtnn t.a. 

l3 l'd1r kl kızım C&vl _ :r.aJıtırlerlnt ete llMlllederek mU.vawı 
'~h.IJ?ıda. kn: oğlan kızken bir harekette ele balonMk fena mı o. 

t btrtsııe ltapatınıa ve lnr f 
~- "En 8oD l>8ldka., rt'flldml'MWd an. 

Yakalanmış ve sizin keti mmınuıılyet;le kaı'1d11onıs" Ms 
~ttlrtıını.:u. Eğer kızım de onun gUttlltti davaya l§tlrak e. 

~! ~k l'apıyoraa bunun gU. diyoruz. llml' ederi" ki, bu han!ket 
._ llnevve:ın ba§mdadır.. genlJlcr, geniı,ler ve htitün memJek('., 

')ı 1~u ~k kalabalıktı. thı euumna b&klm olur. 
_ • .._ .. ,,..._ Ca"lde bu sözler UM. Cihat Baban (Foto Magazin) 

•'lctt lt6alhti§, bqmı önllne 
' blr1.a 8041'& hAktmln: 

s;~,!le deraın bakalım! eöz. 
.... >\tıı Çekıunce bnUın aer. 
ıi_"ll llotı detı keabfıtU "e hay 
.~ lloarak· 
~ ~ bay bAkim, dedl, bu 

~ 't;: 'bb.ı çekemiyordu. 

Ann:ını başmı arkasına bile« 
virmiyordu .. bizi görmemek !c:~n. 

f':.örse kimbilir ne kadar sınır
lenecekti. 

İffet Melih arabada: 
- Ne şeker babanız var, Ley-

la hanım! 
Diyordu Neriman: 
- A, teYzenı de çok iyidir • 

diyerek annemi methediyordu. 
Val'ahi annenin eşi bulunmaz. 
Leyli.cığım ! . 

lçirnden gülüyordum. 
Evet .. iyidir. 
Diyordum. Fakat, Neriman 

bilmiyerek bir hakikati itiraf e
diyordu: Annem şeytanattan 
gerçekten eşi bulunmaz bir 'ka • 
dmdı. 

İffet Melih o dakika.ya kadar 
annemle aramızdaki gerginlifi 
hissetmiş değildi. 

- Annepiz biraz faaaca sinir-

Harpte Makyajın Rolü: 

Greta Garbo gôzlerlnı.n n\jlııasını d<'. 
ırı .. tınnlıt blr nıııkynJla~. Rohl::a mıık. 

yııjla ~iizUnan d"rlslnl dt·ği!,itlren bir 

arti"'t 

M~~hl\Jlr lb>ürr <e~~ 
~lY~ ~lfi'ID©litny©r 

altmzşbeşlik bır 
sıf alile gıitim. O zaman uzunca· 
Ben • 

ıspangal}a tüccar 
takma 

siyah bir sakalım vardı! 
Makyal lennı, harpte, top tillenk gibi, tayyare gibi, denizaltı 

gemileri gibi, batta bazen onlardan daba mflblm 
mavallaklyetıer kay~etmektedlr ı 

BUyUk harpten evvel 1912 yılında 

Nevyorkta yapılan stnema film ııır. 

ketleri ittihadı kongresinde blr reji. 
sör: 

"Harpte, makyaj bUyllk rol oyn.ı.. 

yacaktır,, 

derler, Greta, umumt harpten sonra 
mUhim blr memleket me.telesinl Av • 
rupada İsveç hUkOmett hesabına ta. 
kip etmiş ve muvatfal~ olmuş, bun. 
dan sonra Kallfomiynya t:ö.nmUştUr. 

Yazan: 

lskender F. SERTELLi 

I>e~U. Rejisörtın ııu s6%U garip f 
ve manaBız bir lsUhza ile kar§ılan. l 
mıştı. Fakat aradan çok geçmeden, 
l9H de umumI harp bqladı ve her J 
memlekette bir ı:ok utiphell adamlar J, ____________ _ 

tUredL 
Bu §Uphell adamlarnı hUvlyeUerinl 

tahkike lUzun;ı. var mı? Hepsi de muh 
telif kılıklara ginnl§ casusbrdı. 

Umumi harpte yaltlı1titUın ca!U!!la.o 
rm yüzde dokaarıı tabii ktyatetln1 ta.. 
mamilo değl§U~k ltızumunu hisse.. 
diyordu. Zira, normal zamanlarda 
bepai birer mevki aahlbl kimBelerdi. 

Makyaj, tanmm.amıı.k ve hUvlyeUni 
saklamak bakımmdan casuslar 1 ıtn 
en emln bir maske, hat~ bir sll!h oı. 
du. Fakat, makyajda muvaffak ola -
mıyanlar ve bu yllzdcn :yakayı ele ve. 
renıer de vardı. Mesel~ bunl4rdan 
Ellzabet Horıey ismlnde bir kadm 
artist Amerikadan A\•ıupaya gönde. 
rlldi ve transızca blld!ğt için, AJJıas 

Loren cephesinde latlhdun.. edlldL 
Ellzabet Ho'!'ley burada lisan ve L!i

ve farkmdan değil, çcllrcsindckl sun! 
çl.zgUerln blr gUn nasılss rut.ubctten 
bozulup meydana Çıkml/l olmasından 
yakalandı, Hatta.. onun yUzUndeki 
makyajı yani yqlıca bir k6y1U kadm 
rolQ oynadığını ve halbuki kendisinin 
çok genç bir tuz olduğunu bir hudut 
j&ndarmABI keşfetti. Amerikalı genç 
kıs yakalanarak Pa:iııc g6tUrUldU ve 
orada kurşuna. aizlldl. 

Bu sahada mm•nffak olanlar ara
sında Grcta Garbonun da admı zlkre'• 

li anıa, hakikaten çok kibar. 
Hem de ne kadar gen<c. Ben sizı 
tanımasam da dışarda görsem. 
ikinizi kardeş zannederdim. 

Bu ölçü annem lehine kaydedi· 
lebilirdi. Zira benim ağırbaşlılı -
ğım da beni annemin y~ına yak 
!aştıracak kadar büyük gösteri • 
yordu. 

Maamafih • hakikati söylemek 
l~ım ki· annem henUz otuz be
~ine bile gelmemiş bir yaşta ~ö
ıilnUyordu. Yanakları penbe be • 
yaz, elleri balmumundan y~pıl • 
mı§ gibi yumuk yumuk, hatta be 
nimkinden güze'di, Benim par • 
maklarımın ucundan mürekkep. 
boya eksik olmazdı. Tırnaklnrı· 
ma ba.kmağa da -kolejden kalma 
bir itiyatla. fazla. vakıt bulamaz 
dım. 

Giyinmesinde de o benden 
fezla frapandı, 

Alman • Polonya hrırblnde makya. 
jın rolU çok daha mühim olsa gerek.. 
lir. Greta Garbo gibi. cchresinl mak • 
yajla ntuhte'i! §eklliere sokmağa, 

g(l.h daha ıazıa ge~. gAh daha çok 
yaşlı gllrUnıneğc muvnffl\k olan artist 
ler arasında ismi geı:cn Gcorge Ar. 
llss, Robert Donat, hstt4 Stan Lnurcl 

l"lnni beş ~it insan kılıtma rfren 
meşhur ııılnema artisti 

Kısa c"tekli tawör giyer, spor 
iskarpini aya~mdan eksik olmaz, 
beline kırmızı kemer takar k~ 
sik, koyu sarı ve kıvrrcık &ı.~la • 
rmı ensesine dökerdi, 
Şunu da ilave edeyim ki. an • 

nem sa~l~ru Sadiden ayrıldık • 
tan sonra yani pek yakınlarda 
kcstirmisti. Şüphesiz. o bu haJiy 
le kendini aynanın önünde ~k 
daha taze görüyordu. Hakikatte 
de böyleydi, Her zaman .genç, 
her zaman körpe, uzun boylu, in· 
ce belli, gösterişli bir kadındı. 

Elbisede fazla. alayişi sevmez, 
tngıliz kadınlnrı gibi sade ve zn. 
rıf giyinirdi. Hatta Fenerbahc:e
ye giderl:cn, İffet Melih bile n· 
rabada bundan bahsediyordu: 

- Böyle bir hanımefendinin 
kızı olmak, sizin i<cin bir mazha • 
riyettır, Leyla hanım! Çünkü. 
hanımlarımız arasında ibu sade. 
lik içinde güzel ve zarif görüne
bılmek sırrına anneniz muhak -
kak ki herkesten fazla vakıftır. 

Neriman benim hesabmıa ce • 
vap verdi: 

- Müsaadenizle beyefendi, bi· 
zim Leyl§.nın da kolleide bu hu -
ı;:usta sükse i meşhurdur. Mek 
tepte Leyla en iyi giyinen ve .l!:İY 
diğinı kendine yakıştıran b1r kız 
drr. 

- Aman efendim, benim sizle
re SÖZÜin yok. Leyla hanımın an 
oosinden bahsediyorum. 

gibi eah8iyctlerin • F..ğer Amerika 
harbe girerse - casuslJk sabasmda 
çok mUhlm roller oynayabileceği A • 
mcrikada ileri sUrWmekte ve ılmdiden 
bunlann dedikodusu yapılmaktadır. 

(Jle§tncl kol)un her memlekette mu 
hlnı bir kuvvet t~kll ettiği bu a • 
manda §Uphe yok kt ber devlet bu 
kabil faUdatıardan iBt.liade etmek 
imkA.nlarmı aramıştır ve aramakta • 
dır. 

Bu 1Ubarla usta makyajcuar da 8011 

znmruılnrda kıymet peyC:a etml~, hat. 
tA Amertkada 194.0 senem nlBanında 

muhtell! bllyük şehtrıerdc makyaj 
kursları açılmıştir. Bu kıirsln.rın ga. 
yeal., hiç §llphe yok ki, tiyatro ve film 
mUessesclerlnde çall§Illak 1çlıı degll., 
hayatın daha entere.st.LD, daha heye. 
canlı sahncterlnde rot oynamak arzu. 
ve h~slne kapııanıa:ı tatmin içln • 
dir. 
Meşhur sinema arUsti Robert Donat 

perdede görUndUğU muhtelit kıyafet.. 
lerden bahsederken §6yle diyor: 
"- Çok de!a kaşlarımı ince iken 

knlm, kalın iken ince yaptım. Bıyık. 
lanmı gAh l.ncclcştird!rıı .• gtıh kaldır· 
dım. Dı6lerl:n oazan beyaz, bazan çtl. 
rllk görUnUrdU. Gözkapaklanmı dahi 
enjeksiyonla §i§lrlp bombele~tlrmck 

surotilo gözlerimin manasını da de~ 
Urdiğlm vakldlr, Öyle zaman oldu kl, 
karım bile beni perdede tanıyamadı . ., 

Bunun gibi, melJhur casuslar ara • 
smd:ı. blrÇok kimsolcrln de Blmnlarmı 
tamamilc deği~ denecek bir hale 
koyduklan sısrUtmtıştllr. Pnriste idam 
edilen mqhur Almar. casusu (İnna 

Ştob) o gUn makyajsız r.olt~ğa çıkma 

ğa mecbur kaldığı iı;in, zabıtanın 

DUpheslnl da\'ct etmiş ve bu suretle 
yakB.yı ele vcrmt.ştl. 

• 
İffet Melihe tepeden inme bir 

teklifte bulundum: 
- Rica ederim, Melih Bey! 

Annemle fazla meşgul olmayın! 
- 1 ~fet Melih birden hayretle 

yüzüme baktı: 
- Niçin .. Annenizi kıskanıyor 

musunuz yoksa .. ? 
- Hayır. Bunun sebebini sor

mamanızı rica ederim. Annemle 
mesırul olmayın. İşte o kadar. 

Ben bunu söylerken, tff et Me
lih Fenerbahçe yolundaki köşk. 
lere dalgın dalgın bak~rak Wilü
yordu: 

- Evet Hakkınız var Anne
nız ~k g~n~ ve ('ok ı:Üzel bir 
kadın! Onu kıskanmak •.• 

Sözünü kestim: 
- Rica ederim ... 
- Peka'fi. Söz veriyorum. Bır 

daha bahsetmiy~ceğim. 
Ağzını acmadı. Babamla anne 

mi götüren araba Fenerb;ı.h<:enin 
Kalamış sahiline bakan k smmdn 
durunca, bizim arabamı . da bi 
raz gride durmuştu. 

Babam arabad~n atladı.. \ı • 
nemin elinden tutarak cimenle. 
rın üstüne çekti. Biz de birer bi
rer arabadan atladık. 

Ve gazinonun sahile yakın bh 
yerinde, hasırdan yapılmış lm 
and~lyclerine oturduk. 

Babam ~k neşeli .. 
Ve annem evden çıktığı gibı, 

h.8.la somurtkan. 

/ 

SAYFA - S 

Fıkra 
:::.-:::::::::• 

HAKLILAR, HAKSIZLAR 
Gazeteler ) 1111.) or: lkJ kıı.dın bir 

1 U\ ı,rıı ııonund:ı blrblrlnı da\·a etmiş. 
Gnzl"tdt•rdcn biri dl': 

- İ.)I, güwl, dl~or: fıt!Jlt \llzl~C"t 
iki kııdınclaıı lklsiııbı: <it- h.ıklı oldu. 
ğtınu sustcrlyor; ~ı1p bir fikir: 

l\lrr:ıklı 7Jlll:ırdun tıln bir hlikl. 
mlıı ~ııııırıa gldı•r: 

- Slıcl'n bir ?"icum \Br, der; hu.. 

:rnrunıı7.a bir da\'n l:"t·ldigi tnkdlrd<' 
ımsıl h:ılleden;lnlz? 

Hllldnı: 

- Kotl\. drr. h.ıl:h\"ı haklı çıJ,n-

nnm: hakım:ı da hnk ıı ! 
- l'a lkl<ıl dr hsı,ıı olursa •.• 
Hllcim ı:uıer: 
- Azizim der, ben u ya a gel • 

dlm, daha iki haklının bir anıya ge.. 
llp bıı kapıdan girdiğim görmedim ki 

Galiba bu fıkrayı hiçbir Mdlse 
c-.crhı.tmcml tir. 

NASRETTİN 

Greta Garbo yaslı kadm malcy&Jmı 
yaptınrlcen-

Enteıllcens Ser'VU §CflerlndcD Pht.. 
lip Françls '1e Norveç gazetelerinde 
yazdığı blr makalede, Amerikalı ar. 
Ust Robert Donatın fık!rıerinl teyit 
ediyor: ' 

.. _ Ben, dUnyanm btt yerini dola 
tmı. Fakat dalına haklk1 hUvlyeUın.ı 

ve haklld Qebremi saltlıyarak. tırpan. 
ya.ya altmlf beşlik bir karton tacir• 
BI!atllo gittim.. Uzunca takma siyar 
bir sakalım vardı. Belçlkıı. huduUann 
da dolB.§trken, yUzU yanık ve ellUllı 
bir am~lo kıyafctindcydlm. Eğer mak. 
ynjdn. muvaffak' olamasaydmı, tızerı. 
me aldığmı vazl!eleri muvaftaldycL 
le yapm.ıma imkl\n yot • .•• 
~rWUyor ki makyaj f Pnn! top tU. 

fek gibl, tayyare gibi, denizaltı gemL 
leri g!bi dalma flerlmelrte Ye onlar 
kadar mUhim muvaffokfyetler kay • 
detmektcdlr. 

Makyajm oynadığı en bUyük :rol, 
hlç §Uphe yok k1, bu son harpte g6 • 
rfilmil§tUr. Lehistar ÇekoalOYakya. 
da, Macarlstandıı, ha~tl\. Balkanlarda 
(beşine! kol)UD oynadrğı mUhim ve a_ 
kıllan durd ıran rolU ı;5mnUne seU. 
rlllrse, bU Aahnede vaz:t• alanlanft 
"makyaj., fenninde ne bUyük maba.. 
reUer gösterdUı:lcrlnl kolayca anla • 
mak da mUmkQn otur. 
Yarın, harp bittikten ve dünya sut.. 

he kavuştuktan &Onr8., yeni ihtiyaçla. 
ra g6re §imdi aldmm.a gelmiyen bir 
çok müe6SCJK'ler kurwacaktır. Fakat. 
8\llhten sonra tekrar bir ba§ka harp 
tehllkestnl dl1§tl.:ı.meğe w bu tehllke. 
ye göre haz:rlann.ıığa ~bur olacak
larm her şeyden önce birer (Jılalcyaj 
ensUtUlerl) kurd:ığunu g6rtı1'9ek hiç 
de hayret ctmlyellın. 

GAZOZMU 1Ç1YORUM 
ZEH1R M!? 

Annem ~özünü İffet Melihe 
dikmiş sert sert hakıyordu. 

Bazan annemin bakışlarında 
istihza mfinası okumak da müm
kündür. Bilhassa o d~kikada öy. 
le müstehzi balnslan vardı ki .. 

Neriman: 
- Tiyr.eciğim, dedi, buglin be. 

nim taliim varmış_ Hava ne ka. 
dar tallı., Ilık. Güneş insanı 
yakmıyor .. Hafif poyraz.dan üı:;ü 
mtiyoruz. 

Annem: 
- Evet ama, dedi, ben senin 

yerinde ol~m bu r,Üzelliklerle ik. 
tifa etmezdim. 

- Niçin .. ? Dostlarım, arka. 
da.51arım yanımda. Daha ne ıstı 
vebihnm Allahfan .. ? 

Annem manalı .. O her zaman 
ki mfinalı bakışla güldil: 

- Turh;.n bey burada değil 
O da ~anında olsaydı .. 

- Ziyanı yok a canım. Bni!
d:;1.ta değil ya. Başka sefer in. 
n'ah beraber geliriz. Zaten o dn 

sizi ziyaret etmeyi <:Ok arzu 
ediyordu. B1r türlü ~etmek na
sip olmadı. 

Bu ı:ırada babam sordu: 
- Çoeuklar ne içeceksiniz? 

(n~mı "'"') 
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L'evıren: MUZAFFER ESEN 
- Kocama ne yapmak ni- din An Gisburna ai1 olmadı-

yetindesiniz? ğı noktasında ha!a ısrar edi-
Km in ıı::ccasın.1 h;r fenalık yor musunuz? 

yapn bilecek olan bu ndamın Layng . 
yolunu kesmeğe raazırdı. Po- - Hayır, dedi artık bunu 
inter l:adına ne 'Leminat ve • inkar etmiyorum. 

Onu ;k.'a edecek ka rebildi, ne de ümit; zira dün- - Onu tamdm:? mı? 
.. r zelıi değ\!im. inandığım yanın en güzel kelımeleri bi- - Karım ve ar.nesi tanı-

şeyler irıe onun sözlerile de- le vakıaları ortaC:an kaldrı - dıktan sonra •.• 
ğişmiyecck !~adar kuvvetli - mağa kafi gelnu~ı· . Genç ka. Kısa bir sessi7lik oldu, 
dir. Şu halde· mi.ır.akaşa et - dmın kendisine biitün anlat- Sonra delikanlı i c-\i bir li -
mek neye yarar? Sonra o - tıkları mana!ız bir takım söz 'lnla cözüne de\.·am etti: 
nun bu fik irleri"lde ciddi ve lerdi. Karin ya kocasını kur- - Bilmeniz lı1zım olan bir 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZ~ 
NEVRALJi. KIRIJ<LIK VE tlOTO, AG .ULARlı~IZI JERH 4L AESt.t( 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde pullu kutuları ısrada isteyiıııs 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Bugilnden ltlb:ıren mekteplerin açuması mUJıasd-eUle rıa :JıP11 

.eye yapılan 110.ve sc!crlcrt gösterir cetvellerin IskJnlcrlP vıwut~ 
jılbnı savın vo cu•a,.a nrın o'un'" 

samımı olduğun:" da kani tarmak istiyo!'du, yahut koca nokta daha var. Villada bul. 
değildim. Ban~ bunları, sının masum olduğuna körü. dum1m yiızüğü C-isburna ben 
biraz gevezelik clsun diye körüne kani <'1duğu için onu hediye etmiştim Bl: tam ma. 
söylüyordu gihi gelmişti. samimi olarak müdafaa edi - nasile bir nişan yüzüğü de - <Hu ırnpona eklı>ııercı.ıı ,ooderUooeıtı 
Bunları yapmC:'.Cik sanmış - yordu. ijildi, fakat lıu yüzüğü evlen· "erllH' UAnlan rAD Soa ı,.ktloMla ı>a 
tım. - Simdilik k~ndisine bir meğe karar ver::iiğioı;7. gün rwıu n.:ıoredll~ktır. ltvı""nmı: teklltı caat. (A. ı Bı remzine murnralı. 

- Bu adam kend:sine çok şey ya'"pacak değiliz Yalnız almıttık· An bu yüzüğü Grin. conderaı oımyucuı.ıı.rm cwablw lull * ıs yaşında, ıısk~~ıll<!e il!şlğl oı. • Evvelce ı>aruı~oczc 411
11 

h d
. · d • • d b 1 d mak Uu:tt '1U"lb a.d,...lerbu bU<llrme mıyan, elin.um aer L"' g1:.tll bir renr 'lindc "alı mı• bir JP\11ıı" 

e ıye verıyor r.ıuy u aca- otur:lugwu oteld~r. çıkmama. vıç cıvarın a ır · ····umcu a v ., ~ ~ " _..t. 

b 
? k b w . . ıert IA:um.) ıe aramaktadır ,.~abrı'sıı. ..ııot!lrıerindt mr, tllğer bir bn'l'alUl ""'''. 

a • sınt ve mutnt hayat tarzını görmüş ve pe cgenmıştı. E l t kf°lle · ı bl ı H c a· ı raııpıcrtn aıUesse e aıud11'1 

- Bunu bilmem. Faka\: değiştirmemesini istiyece • Ben de onu kendisine al • ~ s~:.::o :.ahlrı c~muş lnce :üı::ca~~ia~:. up - <:) r-eınz ne raroatınn. 
Duglasın bulup size verdiği w• dım. ruhlu ve lçll, o:ta. yıı~lı eski blr hıı. * YUksel{ lktı-ıat ... e tıC'aret mekte • Hukuk takUltesi şoı: 61 6' 
yüzük bu c:.d'lı!lln bir hediye. gız. l Delikanlı karısına döndü. nende baya.,, yajlt blr cazende ile ve. oinln blrlncı sınır:ruı kayı:Jı blr genç Eski tUrkçeyi bi!ır ve lll'r! 
sidir sanırım. Karin ha a ısrar ediyordu. - Size bunu söylemem i. ya ahengi seven zevki St.?!im sahlbl !lğleden sonralan çalı~lll,-t istemekte. ıarım. Bir avukat ysnlllGI 

Pointer tekrar kundurala- Müfe'Ltİş en tatİJ sesiyle: cap ederdi. Yalnız artık ev- 60 yaşlarında bir bav.n evlenmek iE. dlr. Fransızca oıllr, daktııo kullanu ollrooa ehven ücretle ~ 
l 

"'"a baktı. - Bana inammz misters I ... k d. ~. . temcktedlr {Gll1' rem:rine müraca. ve stanogra!!ye vakl!tır. muhasebe Haber < H.N.Fı remz~ .J 
••• L d d. B t db. l enı~emcge arar ver ıgımız den de ~nlıır. (S.B. 77, rE:nızıne mu. • ruri(c;e. İngilizce. "rılıı' 

- Mis Gishurnun bir so - ayng, e 1' u e ır ere vakit bu ·uüziı1'rii bir hatıra ola a.t. • 
339 ıı~ • J :> • Yq 21, boy ı,4S, l;llo 56, ev ı:. racaat. ca ınglllzce bilen bır ge (,1 

kaktan, yahut biv mahalle - lüzum kalmadığı gün ikiniz- rak saklamasını rica etmiş • ıerini ve bi!;ki. c!iklı1l mUkemmel b!- *Harita ve l)q~onaı·ı:.11• ı~ıertnde mu mek veya, tercllmaoııll' _,~ 
den sık sık bahsettiğini işit- den sonra en çek sevinen tim. Bu yüzü'~ zaten bir hatı- len nail bir aile kıu, :!il.~!· yaşlarında tetıassıs, Avrupada tahsıı görmüş btr ramaktadır. <Ltmuıı rcnıv--
tiniz mi? Yahut konuşmala- ben olacağım. radan batka bir şey olmadığı temiz kalpll bir nkt>kle €.vlenınek is. yüksek mühendis her tllrm proJe v~ Rt. f, 
rmızda Londradau baıı.ka bir Karin igwildi, Pointerin ku- • . b" 1 k ı d b. temektedlr. Türk ..>lm"ll. earttır, Talip hesabat işleri ka~uı etm~%~edir. tM!ı • Orta yaglı bir oayıL~ 

b 
. • I,. 

1
. . b" d b. ıçın oy e a ma!ın a ır ıerin ne Jgle meşgul oıduidannı bildi- l'!endJs HJ eemzlne mtıracttat. ev işleri görmek. aktıııınit.fl 

tıehirden alısettığı o ur muy ru ve esmer e mı ır en ıre mahzur yoktu. J! ,. ren bir mektup ve resimle {tertip) . * Tnkota) c;Uz ve c;a·ır.rıı makine. mek !stemektedlr. Yeın" ;; 
du? yakalıyarak huz kesilen el- (Devamı ur) remzine mUracaatlan • 340 de çalışmış 1,çi ıuzıara 1i."tiyaç vardır ev işlerini lyl bilir. ({1~1 

Karin bu suale menfi ce - leri içerisinde harc .. rctle sık - I ş ve İşçı arı yanlar: Beyoğlu semtinde ot•ıranıar tercih e. oır baya da t>akabClT ı:I 
vap erdi. An ile konuşurlar- tr. Gözlerini müfettişin göz- •Ortaokul mezunu tir genç, husu. dll:r. (Posta kutusu 2J~2ı ye mUra. <Ar. Se) remzine muracn~ 
ken hol bol tiyatro piyeslerin lerine dikerek kati bir sesle: 9 st bir müessesede vey::. <:evlet ışıerir. c.ıRt. * Fakülte mezunu ole ti' 
den ve mod:ıdan bahseder - - Başmüfetti-ı, dedi. Size ~ de çalışmak lste:nekted•r. ct.s.ı rem- * Fransız me.11.teblnln tlse kıı.omın. -;ırtamektep talebele:tı::ı ~ 

t 
· k :I' zlne mUracaat. :lan mezun r iddl bir geııç hususi ola. kimya v.s.ı derslerini ' _.ıy 

lerdi. Genç kız tuva etı ço söyledigwim her sez doğru ve Bu hafta yapılacak mk az bir Ucreth: r1yazl.ve fizik. kln. mektedlr. (Y. Akın) tf'IV • Bay ve bayan terz: knl!ıı.ııı aran • 
severdi. samimidir. Bunlardan şüphe maktadır. Beynzıt meydt.nmda terzi ya V(I transrzca denıılen verebilir caat. 

- Onun muayyen bir §3.h- etmeyiniz. Çünk~· onları size 1 Sal!haddine müracaat. tS.M.K) remzine mllracı.at. • Yemekten ve yenıelt -1 
sa sık sık telefon ettiğinden ben söyledim. Zavallı An'ın ınaç ar . Orta YB.§lı, !raruırz.ca ve tUrkçe * Alaturka V<ı nlafrıuıga meşhur a:ılayan bir genç otel ve'I• -

d h b 
• • ktu b ba •yt .. l d' d vemekJerl piAİfe[I bir kUfAJD ja ara da İŞ istemektedir, (J;<.. oı 

e a erımz yo r sanı- bogwazı etrafında 0 korkunç bllen ir yan, 1 ,, r aue nez ın e " ,, " l1'utbol Ajanlığından: , 6 yaşından yukan ço~uı'!'~ bakabllir ve maktadır. 1stanbuldarı dışan da gide 'llÜracaat. ~ 
rım? eşarpı sıkan eller de Duglas' b.li (Kü ük kk •2 • T!caro?t ilscstnocn aı 

d 
~- l f Fcnerbahço stadı: ders verebillr. Çocukeu:ı: bir ailenin ı r. ç parma apıoa .. cuma. 1 

Karin arka acı.mm ı:e e on ın elleri degwildir. Buna im • t H 1 rl .. _1 k , t rada B"yan A. Nl ye mUracaat. ten anlar ve bir mUess"..sı:) -' s 9.10 Alemdar • Davu paşa. a- yanında orta ıııe ne oe '"' tma :.s e. .. ııP'• 
ettiğine hiç rastlamamıftı. kan yoktur. kem: Nihat, Sabahattin, Sadık. mektedir. (Klbat· El reruzlne mlira.. * Su ve m:ı~a ..ınctuıı:ıeri biler bilecek bir genç iş arnını1 ı 
Y ı b

. d f L ı·· t b k d .__ k ,, E k k raya gideblllr. 1stlyen.le1 a nız ır e a K.U up e e • Karin yürüdü Pointer de 9 • 12 Topka.pı • Un.kapanı. Ha- caat. a ın berwr auası aran.yor. r e 

b 
· l , en An'a te kem: Necdet, Milc'-'yet, Selami. • Bir avukat yanında ~alışmış, mu- tercih edlllr Verllecel< tıat•.aıık on ıı. •emzlne mUracaat. ıf 

ra er çay ıçer er.s - arkasından· J • Ortamektep mezuıııl 
l f 1 

ı.:• ı., h · l · ı· 9.14 Fcııerbahı;e - Beyoğlu: Ha• amele tak\.P etmesini bilen, daktilo radır. (FaUh Postamı kıır41IB1 Kıztno• ..;r 
e ön a oır na er ge mış ı. lkı"sı·nı'n de ocladan çıktı - d "2 d R r. 'llail vaziyeti dolııyuılıe L"' 

k b h 
h • l kem: Esat. Müeyyet, Selantl. kullanan bir ger.ç ı: aramaktadır. cad esı ~ e eşat .IH'tnanaı mUra. 

Genç ız u a · erı a mcaya ğını görünce Layn~ kalktı ve 9.16 G. Saray • Vefa. Hakem: (R. V> remzine müracaı.t. caat. sfüle mUtenasip bir ış :C,,,t 
biraz canı sıkılmış bir tavır- idam müfrezesinin karşısına Şazi. Necdet, Nihat. • on yedi ya;,mda ortamektebın * Lise mezunu blr bayar Fransızca 1 S~To::~o~~~~r1110t 
la arkadaşına derhal trenle çıkan bir adam gibi ileriye ş f tad iklnc!. smıtmı blUrmL' daktilo kur. ingU!.zce deraıen vermektedir. Kısa 1 

b
• ·d w• · ·· l ek ere 8 ı: sundan mı>Lun V'll noter dalreslnde oir zamanda Uerıetebilfr. (İmren K anlayan elektrik, monta " 
ır yere gı ecegım &oy em bir adım attı. Karin derhal ·~lerını bilen bir maklellt " 

m
ecburiyetini du~muıı.tu. Ka .• . . 10 A. Hisar. Boğaziçi. Ha.kem: be~ ay staj görmıl§ b.r g~c; daktllo U) remzine muraca.nt. d U 29 1110 

• A , J ideceO-i kocasının yanınr. gh.tı ve hır Ncjat. Halit, Zeki. veya yazıcı olarsk çı\lıfmak istemek. * Bir genç, blr mll~ese veya her ta ır. < • ' remzine ~ 
rı_n, an il nerheyl7 ~ agrkada:ı· kolunu onun beline geçirdi. 12 Taksim - Altın tuğ, Hakem: Eş tedlr, (fi. 126> remz~ne rr.Uracaat. oangi b!r ticaret c.vinl.:: t.t"saplarmı ev. "' Eskı ve ycnı ysı.ıY f 
nı sormamıbş: a LC.. . . w•"S : 1 Bu hareketile kocasının acı ref. Bülent, Mustafa. • Orta.mektep sektzlncl ıımıt eleme- de yapmak lstemektP.t!lr (CV) remzlne .ahallli. orta yaşlı blr :,~ 
nın trenle tl' yere gıttıgım 

1
.. . l k · t d' w• · 14 Beşiktaş• Süleymaniye. Ha- s1nde !lnUmUzdek: seneye kalmış 16 :nUrac!\at. ilne mU11.asip blr tş art\l"llll 

b"ıle unutınustu ta nnı pay atma • ıs e ıgmı kem: HalitÖzgU, Feridun, B:ıha. yaşında bir "'en". bUro ve ayak işle- * ıs ya .. ınd:ı bir g~n< c;alıamak Is. ştP.rl ve yemek 1e yops 
• " • d F k t k k "' " '# " •emz!ne mllraCAat 2~:' 

Poin'ı:er bi; noktada bil- gosterı~or u. a ah ehr kek, 16 tst. Spor • Beykoz. Hakem: rinde az bir llcrctıc çalışabHlr. ••tş., temekted:.r. Fabı"ıka nınklnelerınden ıtJl -.J 
1' \ a~kın bıle karısına U a I Ahmet. Şekip, Baha. remzile En Son D:ıkfüa~b bl!dirmeleri. \'e otomobil stok parı:aıar:ndan anlar • zg }"a.ınaa. askerli VTJ 

hassa ısrar e~ ıyor~ u: d•w• • bT d H •Harita ve beton aw.e iş!erindc (Kurt 13) rcmz!'le m!\rrr.r.nt. unmıyRn veni •e eıııd 'f' 
- Arkada~ınızın herhan- verme ıgını 1 ıyor u. a - ·.ekar bir gen~. odacıııK 11

• ı 
k

·katt Dugl'"s La"ng bu o m•m. fERZ • ,ttSEIM. mütehassıs Avrupııd·~ tı:.rısıl ırörml.: • Lise 9 dan .asdlknıımell. 22 ya. ,s r 

gı• bı"r telefon rıu ... ·llarasını not ı e .o '°'J - .. - oı oır ış aramaktacıır. u f 1 l bir yUksek :nUhendls ner tllrlü pl.\n şında zor ,şıere vUcud·ı mUtehammll 

tt
..... . l • •. •· · ·? dada mü ethş e yapaya mz dl nuracaat- ~ e ıgını uç gonnec.ınız mı. b l d kf Boınontl ~ranıva,> durağında proje, ve hesaplar deruiı:e t:tmcl{te r. oır ı:enı; tıerhangı oır .~ aranıakta. • 16 yaşında mni' vıı.ıW. 
Karin: u unuyor eme 1 • 269 No. da Bayanı.aro.. baylara, ve (M!ıhcndts 14) remzln' mUracast dır. t M. K. Dcm!r' "en.•zlne vazıı ~ışlle tahslllııJ .:>rta 2 ti' f 

H kü"üklere son modol va çok belJ.o. • Lise mezuniyet lmtlhanmı gele- ması 0ır - ayır. -6- " .. ı:>~ mecburıyetl.Dde Kaıaı~ .. ır nllcn dlkla dı·ker. cek sene ve~cek, askcrı:kle nlAknın • 82 yaıında. ellert!lc!f n lş gelen il' Dedi. " .ııııı ve ya,.ıe mutenuslP 
-Arkadaşınıı.ın mister Pointer, Layngc. sordu: Muhterem müşter'.JerlmlzJ yenJ buıunmıyan .Jlr genç reı:mt veya hu. ı;aı~kan bir kıı:-ı koecı apartımac ra.ıır 25-30 lira ue ça:ı:-' 

dükkllnımıza davet ederiz. susl müesseselerde az b1r ücretle iş a. kapıcılığı · ·amıutadırlar Kalorifer &aya) remzine aınrac~", 
Sensburiyi sevdiğini zanne- - Villada bulur.an cese - ram:ıktadır. (Tokoöz) r'!m.z!ne mllra.. den anlarlar kefaler \•er'!!bl!'rler • 17 ya§ınaa ol.I ı;erı<. 
der misiniz? , .................................. '!"' .. maıı ......................................... ,.. .................... ll!;Z ...... --= ... a:ıı;;ıı ... ıa::m .............. a ~ 

1 

"eti yüzUnaen PJ Jrhatı e' 

Karin, alay eden bir sesle .lLJ N ki d ıtr ucrctıe .;aıı~auıll 111 

cevap verdi: t.--ı i k ii ır e A d k ·ı d l a • e en: •rtlr 1Hamdi1 r.ıımzuıe ~ 
-Hayır,Lunaimkanyok ~ aya çe l en ~ --- VcYıbıı:ı ___ •11ynşmaaıLııe•"~ 

tur. Fakat An kurnaz dav • - <eac iş aramaktadır f t ·ıyaz.Jyesı KuvvcUialr , ,. 
ranmış, delikanlıya tamami- (Dünkit nushaarm dcı'aın> yaz yol, zeytin korul.:.rı arasında - Vardık mı? Cünkü cnu mes'ut etmek istiyor. ~ıne muracaat. 
le lakayt olduğunu hissettir. Homferi bu adama bakarak uuın~yordu. I3ey:ız duvarlı, ve - Hemen, hcmeı.. du. Beti ısrv.r etti ve taraçay~ • sınema ışıınndetı ıı.ıı' 
rnemi§tir. Fakat Arturdan sordu: damlı kır evleri, hayali okşuyor. Oto!':nbil gene z~ytin ağaçları çıkardı. Zeytin koruları sahilı:: tıı.t ehv~n ucretıe bir ~ 'ııı 

Ç
ok sıkıldıgtw ndaıı eminim· - Otomobili s iz mi idare ede- du. Nihayet Beti de kendisini arasındaki <lar bir yolu gc<'iyor. kadar uznnınıştı. Kür.ilk bir koy <etrueı V"Creblllr n~et<lı\ 

ccksiniz? beklemekteydi, Homfori bir si- du. Beti, bir evin kapı~ında du. içinde beyaz bir kr.~ık demir at- -ııllrqraar.. 
Artur hakikaten ~ekilmez bir -- Ben hanımefendinin sofö. a..ra yaktıktan sonra bir tane de ruyordu. mış dun.ıvorclu . Köşeden ı:ı:örü. ~ ~ ,.,~ J Müteferrik: 
insandır. ifrat derecede ki • rliyüm, şoföre uzattı. Bundan ne çıkar- Homferi arabadan allam1s. o. nen bir tepe üzerinde bir köyüıı KtnALm ı·Allıı:ıt\'HI" 
birli, vehimli bil" erkek. Bu - Öyle mi? B' miyordum. dı? Londradan uzakt~ydı. Şo- nun bovnuna sarılmış ve yanak- beyaz evleri görtinüvor, daha !.' 

\:ip hiçbil' genç kızm hoşuna Fakat bu adam bir şoför gibi för, Sİ!>"arasmı yakmak için ara- !arını öpmüştü, Bir dakika bir ileride kurunuvustadan kalma ,n:yş~!~! :.;1:~~!~~:v::~11ıı' 
g\"JinroemiJti. bayı durdurdu ve sordu: şev eövlivemcmifltİ. istihkamlar göze çArpıyordu. ı blr pansiyon ınraıııttı1'· 

gitmez. ,, Beti, şoförünün böyle hareket - Paketi getirdiniz mi? 1c:eride iki üniformalı kap·cı :i\Ianzara c;ok evimliydi. Orta- ... yemek verilcbllir ve çıı•• .,. 
- Sensburi öc cı.lmaktan etmesine mfü:aade etmemeliydi. - Neyi? duruyordu. Demek ki Beti, şofö. hk huzur içindeydi. Fakat huzur ·ef"' ~ }l b. ı b ')lllr. Tutmal{ ıatıyet .. 

hoşlanan bir adamını dır? Şoför, üniformasını givrneliydi. - nnımefendi size b ir te}g. ı·e •raz vüz vermek e erabcr ile beraber hayat havası yayılı. 
Homfcri. şoföre sordu: raf çekmiş ve bize bir<1z tütün evinin intizamına hakim bulunu· yordu. ·emzlne müracaa~ · "l'li~ 

Karin haykırarak cevap - Çoktanberi hamrnefendıniıı getirm<'nizi istemiı:ıti. Onun ic;in yordu. - İstediğimiz tütiinli getire- Ktn~LIK 1.UK. r c 
verdi: maivct:nde misiniz.? eın·antzı muayene ettirmeden ge. Beti onu salona götürmtiş, sa. bildin mi? AyRspaşadn, lçlnde ıc~ıı· 

H d 
...:. Evet. çı'rtmitıtim. lN1d:ın misafir odasına gerirmiF. .on, scnk. 'u bı.ıunıın • - em de s"r. erece. 11 ::t - Çok teessüf ediyorum. Çür- :eya 2 oda:ı b!r pansi)"'ıı 

l ı d 
Homferi şoförün cevaj)1~rın- - Benim öyle bir telgraftan ti. er şey güze1 ve mükemmel- ·· l raf ı d :::3 

Dug asa kar~:: ta un ığı tav- k hnberı·m "ok'. d' ku tc g ·nızı a ama ım. 1 rutmak istıyenleri• 4C.Z - dan memnun almadı. Bu ad:ı.m • ı. rı gördünüz! O bu suretk ona nfoin efendim demiyordu. A. - Vav canına!.. ·- Ibmferi, ilk yap·Jacak iş, - Muhakkak ki Albcr ı<ız. eıeronıa mti:-acnatıo.l'l· 
m·ı:ıtır! 41 • 

Layngdan muhayyel bir iz_ caba Beti, bu adama fazla yüz - Han•mcfendi tlitünii"ne ya. evimin manzarasını gfü>termek. .:.. Alber kim? dırrnız. ~ı 
mü vcrivorou . l{r>nni ; ·ı, ·., '""\·. pacak? tir. · .. ıı. •r.a .... f ·"' zeti nefio yarasm.n acısını çı · t' 1 -.şıı"ıoa renı. "p ~ ' ere pek aldırış etmemi ama Homferi ı-ntün azameth·lc ko- - Hayır, Beti, ilk işim seni ~ .. Sem ge ıren ad~m .. A her ıcuyu<"uınrrnuun oarııı:,. 

karmak istiyor herhalde . do~u de~Pdi. nucuvordu. Şoför onun vüzün.; görmektir! o tutunden b~qknsını ıçemıyor. ml'ktu 1 ııı.a rmn"'1'• ,,ti 
Çünkü Arture göre unutmak Jiomferi, ı- rl·"va oturnr ·!U"ak ba':mt!J ve cevap vermişti: Beyaz g-iyinrni~ti. l{ol!.;ı.rı, vü- H Ş~f~~ ~ ?!! k w '"" d:ıı:~ rıergr;u ooıJ11,r' 
ve affetmek z&yit ruhlu in- !örün v=ı.mr.a l!;"C'IT'"k ve bunu - O t '+''nü burada bu'amıvc- zü, ensesi epeyce yanmıştı, Göz.. eder~ :Ordu· yaz ayıgı şaret ı<adar ve aııat 11 dllll ~ 
~nların eser" c\ir. Kendisinin 1 ...- ' • i +"'1i. Frı' ~t o a w .nı ruz cln on-ian.. leri daha koyulaşmış gibiydi. B . 'n '> ıan. f 

~ ı n r··r. e \''1\'I ar' · •·a Şoför. Honıferi'nin verdiği si 6 Çok iviydi. - u sızı }'ntınız mı. (Hukuk 2) (22 Çay.rıh) 
niçbir şeyi ur,utmadı~mı v ı;" ı~ ,... · · dr yerine ~nrwı yC'rt- a' m•c ve venidPn h"· - Yemin ederim ki on sekiz -

8 
t~vbet. büv'u'k k w , R .> {M.K.S6) {K.H.> c>·~ 

affetmcdiğiııi s' ·l i·r r ' A •• r r e'·C't c+ C"lı t llomferi, bn aıi1 - va"''nch. P:ibi gör'iniiyorsun B"'ti. ~ ı. u · avı~ a m•o:o s dk 27 (F J' 

d d 
roa n ı t ı:ı: termekle yam'd·· Buna rınsı' muva<Fn, .Jluvorsun, ona bir motör takhrmu:tr Ke • a 

1 1 
erno.o flfct 

eta iftihar e er ı i r kar- ~ nı anı~ d ı . Y nında kirıırn vo'·. - Çiınkli mC' 'udı1m. • disi bum1ııla :ıd~'nr ;ı.rasmda do. caret 
46> ~F.C. SfiO) l ı~' 

Poi ter ayağc! kalktı, r d~ ha. mtı"l p; ıbi oturdu. Otomobil. cvv • Oı•ın bu sözü, onu •·rırnbnıı'"· 'a.~ırdı. Hnttii bir kere bununl.ı T.B.ı ı.N . Knlpııkçııı ~ ı;ı 
rin de derha l y C'rinden fır- la bir tepeyi n"'""'"· crmra b üyü!, tı. Homferi, onun bu kadar lskcnderiyc'yo kadar gitmicti zıcıo[!lu) <Hamd!I ( ıf "' · (Güven) lR.ll.T.ı ~ 
ladı ve boğuk bir sesle hay. Be. bir lrnoıdn11 girmişti. me.s'ut olmasını istemiyordu. (Denımr Yar) {25 Melekl (K.B.) 1 

kırdı: ~.1m:D11llB!!E!!lımzıı:lil!ll ....... m:ıı .. .-.. a::s ............ - ................................... , ............ ı:mı1:1111ııwm ..................... ıcM.K. Dem~) 


